IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 02. napján
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester
VÉGH FERENC
JAKUS JÓZSEFNÉ képviselő

Hivatalból jelen van:

DR. VARGA ANDREA jegyző

Meghívottként jelen van:

Magyaros Tamás

KÁRDÁSI JÁNOSNÉ polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 5 főből 3 fő van jelen. (Hrozina Lénárd alpolgármester és Jakus Béla képviselő
igazoltan vannak távol.) Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 3 igen
szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.)

Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

2.)

Előterjesztés pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

3.)

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésével kapcsolatos
intézkedések megtételére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

4.)

Előterjesztés belterületi közút karbantartására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

5.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

6.)

Előterjesztés szociális támogatások megállapítása iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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Napirendek előtt
dr. Varga Andrea jegyző: A legutóbbi ülésen abban maradtak aljegyző asszonnyal, hogy a soron
következő ülésre meghívjuk Magyaros Tamást, akit megkért a Képviselő-testület, hogy
amennyire csak lehet, csökkentse le tetőszerkezet költségvetését. Ez elkészült.
Magyaros Tamás: A legutolsó alkalommal, amikor itt voltam a testületi ülésen, akkor volt egy
olyan kérés felém, hogy a két öltöző ne épüljön meg, legyen elbontva, tehát ne legyen L alakú az
épület, csak a fő épületrész maradjon meg. Vegyem ki azokat a munka elemeket a költségvetésből,
amelyeket az önkormányzat saját maga el tud végezni vagy végeztetni, közfoglalkoztatásban vagy
társadalmi munkában. Ezek kizárólag bontási munkák: el kell bontani a cserépfedést, a lécezést,
az eresz deszkát, orom deszkát. Ezt követően magát a fedélszéket. Vele együtt a fafödémet és
azok a részek, amik megszűnnek. Az L alakból a falakat. Ez az a műszaki tartalom csökkenés,
amit akkor kért tőlem a testület. A költségvetést ennek megfelelően elkészítettem és sárga
jelöléssel kiemeltem, hogy melyek azok a munkák, ha az önkormányzat társadalmi munkában
ácsokkal elvégeztet, akkor mennyivel csökken az ajánlati ár. Amit úgy képeztem, hogy az
ajánlatevő egységáraival szoroztam be azokat az aktuális,- tehát a műszaki tartalom csökkenés
utáni- mennyiségekkel. Ez a költségvetés tartalmazza a mennyiségi csökkenéseket, illetve azokat a
munkákat, amit az önkormányzat nem a vállalkozóval kíván elvégeztetni. Illetve volt benne egy
vállalás, ahol az ajánlattevő vállalta, hogy 3 főt hajlandó nem mint alkalmazott foglalkoztatni,
aminek az értékét ő 400.000.- forintban határozta meg. Az ajánlatevő mondta, hogy a tetőre csak
az ő emberei mehetnek fel, a 3 főt olyan jellegű munkákra tudja alkalmazni, amik nem kívánnak
teljes körű szakértelmet, nem jár balesetveszéllyel pl anyagok feladogatása. Ezekkel a
módosításokkal rendelkezésre áll egy költségvetés. A műszaki tartalom változtatása miatt - tehát,
hogy ne legyen L alakú az épület- ami plusz költségként jelentkezik ebben az esetben , hogy a
színpad és az öltözők között nincs teherhordó fal jelenleg. Az nem maradhat úgy, azt vissza kell
falazni, kezelni kell. Illetve ami tervezve volt, az eredeti költségvetésbe, hogy az öltözőből be
lehessen menni a nagyterembe, az a nyílászáró sem kell oda. Ezeket a tételeket én mind kivettem
a költségvetésből és meghagytam azokat a munkákat, amelyek elvégezhető önerőként. Csökkentet
alaprajzi területtel számolva, a bruttó építési költség lenne 10.716.000.- forint, amennyiben az
önkormányzat bizonyos munkákat elvégez, annak a munkának az értéke 1.700.000.- forint, most
bruttó összegekről beszélek, így a saját munka értékével csökkentett építési költség közel
9.000.000.- forint körül alakulna. Ha a bontási munkálatokat az önkormányzat elvégezteti, akkor a
májusi árakkal számolva - amit az ajánlatevő adott- egész pontosan 8.989.453.- forintra jött ki
nekem. Ebben benne van a 400.000.- forintos felajánlás is.
dr. Varga Andrea jegyző: Így kapunk egy épületet, aminek rendben lesz a tetőszerkezete, de
magát az épületet még fel kell majd újítani.
Magyaros Tamás: Igen, de ezzel tisztában van a Képviselő-testület.
Kárdási Jánosné polgármester: Ha mi bontjuk le az épületet, ott milyen követelmények vannak?
Magyaros Tamás: Nagyon veszélyes szétbontani.
Kárdási Jánosné polgármester: Azért kérdeztem, mert ha társadalmi munkában szeretnénk
megcsinálni, ki kell jelölni valakit, meg tudjuk így oldani?
Végh Ferenc: Ha történik valami ki vállalja a felelőséget? Oda kellenek munkavédelmi eszközök,
megfelelő felszerelés.
Kárdási Jánosné polgármester: Ezért kérdezem, hogy hogyan tudjuk megoldani.
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Magyaros Tamás: Ami veszélyes az a cserepek leszedése, hiszen nem lehet rámenni a tetőre,
mert összeszakad. Azt csak úgy lehet szakszerűen szétbontani, hogy a meglévő szerkezetet
belülről alá kell támasztani, hogy maga a födémgerenda ne szakadjon le. Az így alátámasztott
födémgerendákra padlóterítést tenni, arra már rá lehet tenni a vasbakot, a vasbakra a padlót, a
padlóról el tudja érni a héjazatot. Úgy nem lehet bontani a tetőt, hogy rajta vagyok. A következő
probléma - vagyis nem az, mert ezekre vannak különböző műszaki megoldások- aki ilyet bevállal
annak tisztában kell lennie, hogyha leszedem a tetőt, leszakad a födém, tehát nem lehet azt
csinálni, hogy leszedem a héjazatot, elbontom a lécezést róla, mert ideiglenesen merevíteni kell a
szarufákat. Leszedem a bádogozásokat, a deszkázatokat, minden faanyag szabadon maradjon,
utána vissza kell bontanom az alsó- felső deszkázatot, így kicsupaszítom a fedélszerkezetet. Ha
ezeket megcsináltam, akkor tudom szétbontani magát a tetőt meg a födémeket. Ezeknek a
munkáknak az értéke, - a héjazat, cserép, deszkázatok, födém tetőszerkezet és elbontja még az
épületrészeket- ez kerül 1.700.000.- forintba.
Kárdási Jánosné polgármester: Az oldalsó épületnek a falát úgy gondolom, le tudjuk bontani, de
a tetőtől már félek.
Magyaros Tamás: Az alapterület csökkenésével bruttó 10.716.000.- forint a kivitelezés, hogyha
nem vállal be az önkormányzat bontási munkákat. Ha vállalja, akkor kerülne bruttó 8.989.453.forintba. Esetleg megkérdezhetné polgármester asszony azokat az ácsokat, akik a színpadnál
dolgoztak, hogy vállalják bontási munkákat.
Kárdási Jánosné polgármester: Megkérdezem őket és tájékoztatom jegyző asszonyt.
dr. Varga Andrea jegyző: A novemberi ülésre, előkészítjük a pályázati kiírásról szóló anyagot a
döntésnek megfelelően.
Napirendek
1.)

Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség
Megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Többcélú

Társulása

Társulási

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2017. (XI.02.) határozata
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
1) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 4. pontja
helyébe a következő szöveg lépjen:
„4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
-

településfejlesztési feladatok,
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-

szociális feladatok,
turisztikai feladatok.

A társult feladatok ellátásával összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a
települések a Társulással külön megállapodás keretében rögzítik.
A társulásra átruházott szociális hatáskörök:
a) házi segítségnyújtás,
b) támogató szolgáltatás,
c) közösségi ellátások:
- szenvedélybetegek közösségi ellátása,
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
d) nappali ellátás:
- fogyatékos személyek nappali ellátása,
- szenvedélybetegek nappali ellátása,
- pszichiátriai betegek nappali ellátása.
A szociális feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Balassagyarmat
Kistérség Szociális Szolgáltató Központot (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út
12.), mint szervezeti és szakmai szempontból önállóan működő költségvetési szervet,
melynek gazdálkodási feladatait a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Balassagyarmat Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsát értesítse és az egyéb szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Kárdási Jánsoné polgármester
2.)

Előterjesztés pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

Kárdási Jánosné polgármester: Két pályázati lehetőség van.
dr. Varga Andrea jegyző: Igen, az egyik pályázat célja a közösségi internet hozzáférési helyek
infrastruktúrájának fejlesztése. Tulajdonképpen egy internet pont kialakítását jelenti. Utána
jártunk annak, hogy jelenleg milyen internettel rendelkezik az önkormányzat, az biztos, hogy a
jelenlegi internet kevés a rendszerhez, ezért ha benyújtásra kerül a pályázat és megvalósul, akkor
ennek utána van egy működtetési költsége, ami az internet költségét jelenti. Ez éves szinten kb
100-120 ezer forintot jelentene. A másik lehetőség a „Kulturális alapellátás bővítése kulturális
projektek megvalósításával” tárgyú pályázat, aminél azt kell tudni, hogy itt csak meghatározott
települések pályázhatnak.
Kárdási Jánosné polgármester: Javaslom, hogy mind a kettő legyen benyújtva.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
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IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2017. (XI.02.) határozata
a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése”
elnevezésű, GINOP-3.3.1-16 2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése tárgyú pályázat
benyújtásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a „Közösségi
internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű,
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő
„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése tárgyban pályázat kerüljön benyújtásra.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2017. (XI.02.) határozata
a Kulturális alapellátás bővítése kulturális projektek megvalósításával tárgyú
pályázat benyújtásáról
1. Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kulturális
alapellátás bővítése kulturális projektek megvalósításával tárgyban pályázat kerüljön
benyújtásra.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Kárdási Jánosné – polgármester
3.)

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésével
kapcsolatos intézkedések megtételére
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

dr. Varga Andrea jegyző: Jelenleg Ipolyszögnek határozott időtartamú szerződése van a
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel, ami 2017. december 31. lejár. A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés érvényességi feltétele, hogy a közszolgáltató
megfelelőségi véleménnyel rendelkezzen. A megfelelőségi vélemények kötelező felülvizsgálatát az
NHKV Zrt. elvégezte, ennek során a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
megfelelőségi véleményét 2017. április 03-án visszavonta. Így, ő már önállóan nem lehet
közszolgáltató. Eddig 15 települést látott el itt a térségben. Úgy tűnik, az a cél, hogy ebben a
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régióban a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. legyen a közszolgáltató. Most arról folynak az egyeztetések,
hogy a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft., lehessen a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft
alvállalkozója. A lakosság így nem érzékelne változást, a hulladék elszállítása kapcsán. A
számlázást ugyan úgy az NHKV Zrt. állítja ki, változatlan áron. Nekünk igazából az lenne a cél,
hogy a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft megmaradjon. Egyelőre jelenleg a Zöld
Híd B.I.G.G. Nkft. sem tudná ellátni kapacitás hiány miatt ezt a területet, ha a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Nonprofit Kft kiesik a körből.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2017. (XI.02.) határozata
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésével kapcsolatos
intézkedések megtételéről
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megszűnésére tekintettel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
maradéktalan ellátása, az új közszolgáltató kiválasztása, valamint az új közszolgáltatási szerződés
megkötése érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, ezekről a Képviselőtestületet tájékoztassa.
Határidő: 2017.november 30.
Felelős: Kárdási Jánosné polgármester
4.)

Előterjesztés belterületi közút karbantartására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

dr. Varga Andrea jegyző: Képviselő – testület 2017. májusi ülésén elfogadta a Makadám Aszfalt
Kft. ajánlatát. Ezután került sor a vállalkozási szerződés előkészítésére, melynek aláírása a
vállalkozó részéről meghiúsult a cég elérhetetlensége miatt. A szilárd burkolat nélküli utak
karbantartásának folytatása érdekében felvettük a kapcsolatot az év első felében a második
legjobb árajánlatot adó Otys Úttechnika Kft-vel. A Kft. egy zúzott kőalapot készítene el. Ezt a
műszaki megoldást idén is el lehet készíteni, de ha a Képviselő-testület ragaszkodna a makadám
aszfalt megvalósításához, akkor megvárjuk a jó időt és jövőre újra belevágunk a makadám aszfalt
megvalósításába.
Kárdási Jánosné polgármester: Én úgy gondolom, hogy csináljuk meg jövőre az eredeti
megoldással.
Végh Ferenc: Nekem is ez a véleményem.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 nem szavazattal elutasított.
5.)

Előterjesztés Ipolyszög Község Önkormányzata
Programjának
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
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Helyi

Esélyegyenlőségi

Kárdási Jánosné polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2017. (XI.02.) határozata
Ipolyszög Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatáról
1.

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ának megfelelően a
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt felülvizsgálatának eleget tett és a
felülvizsgálatot a határozat mellékletét képező változtatásokkal együtt elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott módosításokkal kiegészített
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának nyilvánosságához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Kárdási Jánsoné polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: azonnal

A 6. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a
10/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.

K.m.f.
/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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